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HOTARARE 

 

  PRIVESTE :   Acordarea de scutiri si facilitati in anul fiscal 2015 pentru  

 contribuabilii – persoane fizice. 

 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara , 

avand in vedere: 

-     Expunerea de motive nr.32274/11.12.2014 a Primarului municipiului Alexandria; 

-     Raportul nr.32275/11.12.2014 al Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite; 

-     Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local; 

-  Prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

-    Prevederile pct. 220 alin. (1) si (2) din Normele metodologice de aplicarea Legii 

 nr. 571/2003 privind Codul fiscal aprobate  prin H.G. nr. 44/2004, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

-   Prevederile art. 36, alin. (2) lit. „ b “  si alin.(4), lit. „ c “ din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice  locale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In temeiul prevederilor  art. 45, alin. (1) si alin. (2) lit. „ c “  si ale art.115, alin. (1) lit. „ b “ 

din Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

HOTARASTE: 

 

 

Art. 1 – Se acorda scutirea la plata impozitului pe cladiri si  a impozitului pe teren in 

anul fiscal 2015 pentru contribuabilii: 

a)  persoane fizice singure ale caror venituri nete lunare se situeaza  pana la nivelul salariului 

minim brut pe tara; 

 b)  familie ale carei venituri nete lunare/membru de familie se situeaza pana la nivelul a  

400 lei inclusiv.  

 Art. 2 - Se acorda reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri si  a impozitului pe teren in 

anul fiscal 2015 pentru contribuabilii: 

a) familie ale carei venituri nete lunare/membru de familie se situeaza intre 401,0 lei –  

500 lei inclusiv. 
Art. 3 - Scutirea sau reducerea  la plata impozitului pe cladiri  se acorda doar cladirilor 

folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la art. 1 si 2. 

Art. 4 - Scutirea sau reducerea la plata impozitului pe teren se acorda doar terenului de la 

adresa de domiciliu pentru persoanele fizice prevazute la art. 1 si 2.   

Art. 5 - Scutirile si reducerile prevazute la art. 1 si 2 se acorda o singura data pentru fiecare  

contribuabil - persoana fizica sau familie. 

 Art. 6 - Scutirile si reducerile la plata impozitelor se acorda pe baza de cerere, la care se 

anexeaza documente justificative care sa ateste situatia de persoana beneficiara. 

 Art. 7- Persoanele fizice beneficiare a scutirilor si reducerilor din prezenta hotarare sunt 

obligate ca in cazul in care, pe parcursul anului, intervin modificari cu privire la veniturile acestora, sa 

instiinteze compartimentul de specialitate al Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite in cel mult  

30 zile de la data modificarii respective. 



Art. 8- Persoanele fizice beneficiare a scutirilor si reducerilor din prezenta hotarare sunt 

obligate ca in cazul in care, pe parcursul anului, intervin modificari in actele doveditoare care atesta 

calitatea de persoana beneficiara, sa se prezinte la compartimentul de specialitate al Primariei in 

vederea actualizarii situatiei fiscale. 

Art. 9 - Se aproba criteriile si procedura de acordare a scutirilor si facilitatilor in anul fiscal 

2015 in cazul contribuabililor – persoane fizice conform anexei, care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

Art.10 –  Prezenta hotarare se aplica incepand cu data de 01 ianuarie 2015. 
Art.11–  Prin grija Serviciului  Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 

Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si 

Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite din cadrul Primariei municipiului Alexandria, pentru 

cunoastere si punere in aplicare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                CONTRASEMNEAZA, 
  CONSILIER,                                                                                                SECRETAR, 

                       FLOREA VOICILA                                                                               Jr. IULIAN PURCARU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRIA 

Nr…. din 22.12. 2014         


